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UNHA CAMPAÑA DE GALEGUIZACION DOS TOPÓNIMOS da nosa terra é urxente e necesaria; e aínda máis; varios
concellos fixeron ese compromiso que agora non están cumprindo. Moitas asociacións culturais e outros colectivos están a
facer este labor de recuperación dos nosos nomes.
A LEI DE MONTES COMUNAIS ven de ser presentada no
Parlamento, e pode ser unha das ferramentas máis a man para
artellar as parroquias, que como núcleos de poboación, son os
que teñen máis identidade en Galicia; ata agora, os axuntamentos e administración fixeron destes montes o que quixeron.
Aínda hoxe hai que defender estes montes que son patrimonio
de tódolos veciños: así a parroquia de Marcón, perto de Pontevedra, paralizou a construcción de un cuartel da Garda Civil nos
seus montes, e os veciños de Trasparga fixeron o mesmo con
unha presa de auga que quería construir o concello de Guitiriz
nos seus montes para levar auga a outra parroquia que non a necesitaba.
(Páx. 2)

IRIMIA -2
(ven da Páx. anterior)
AS XORNADAS GALEGAS DE EDUCACION AM81 ENTA L van ter lugar na Escola de Maxisterio de A
Coruí1a os días 26,27 e 28 deste mes. Organiza ADEGA
e AS- PG, e podedesvos inscribir nas principais libreri'as
de Galicia .
O ENSINO E OS CONCELLOS é o tema de estudo
de representantes de ambolosdous eidos que se xuntan
nestes días en Santiago. Os concellos teñen unha forte
responsabilidade no mantenemento dos centros de ensino, e máis que nada na mellora da súa calidade.
UN DOS MELLORES NEGOCIOS segue sendo a cocaína. Decatádevos: o traballar un tercio de hectárea
nos Andes para que dea trescentos kilos de folla da árbore só costa vinte mil pesetas; pois ben, estas follas convé1rtense en tres kilos de cocaína, que para o traficante
son vinte o trinta millóns de pesetas, que van pagando
moita xente inocente ou colgada.
O CONSUMO DE DROGAS en España segue medrando: máis dun dez por cento da súa poboación (perto de catro millóns de espaf'iois), consumen algo de droga , e agora non estamos a talar do tabaco nen alc~hol.
Os derivados do cannabis (perros, marihuana, hach1s ... )
a fectan a un 4,7 por cento da poboación; séguenlle despois as anfetaminas, a cocaína, a heroína ...
A CAIDA DO DICTADOR alemán Hitler, que se suicidou un trinta de abril e o italiano Mussolini, que o mata ron dous días antes, tai agora coarenta anos, supuxo a
recta final no remate da Segunda Guerra Mundial. A libe ración coma unha lumieira, quentou os ánimos dunha
Europa que deixaba atrás as páxinas máis negras da súa
hist oria.
A VOLT A CICLISTA a España entrará en Galicia este
xoves por terras de Ourense, e despois de pasar por Vigo,
Pontevedra, Santiago e A Coruf'ia, escapará por Lugo o
domingo vinteoito.
UNHA INVITACION: Este martes, vintetres, é un
día especialmente adicado 6 libro; que non pase sen que
ti t e comprometas a mercar e ler un libro.
O GRUPO GALEGO "MILLADOIRO" do que xa tala mos en 1R IM IA noutras ocasións, ven de recibir O PEDRON DE OURO correspondente a este ano, pola súa
contribución á investigación musical.
SIRO

fCo llid o da ' " ,Voz 'de G a l'ic'i1f'

COM-UNICADO DO XXIII COLOQUIO GALEGO
DE CRISTIANS
Celebrouse en Santiago o sábado día 23. O profesor da
Universidade de Galicia Xulio Sequeiros expuso nunha longa ponencia as Líneas básicas a ter en conta para .unha industrialización axeita
COMUNICADO DO XXIII COLOQ~-~IO GALEGO
DE CRISTIANS
Celebrouse en Santiago o sábado día 23. O profesor da
Universidade de Galicia Xulio Sequeiros expuso nunha longa ponencia as Líneas básicas a ter en conta para unha industrialización axeitada de Galicia.
Nos dous primeiros apartados: dinámica do desenv,olvemento económico do noso país desde comenzos do seculo
e análise da política económica feita en Galicfa; destacamos
o alto grado de dependencia da nosa economia e o feito
preocupante de que Galicia a partir do ano 1980 pasa a ser
deficitaria en canto · a exportación-importación de capitais
sobre todo a través das prestacións da S.S. Agraria sen que
iso signifique maiores inversións ou un desenrolo minima·
mente planificado.
No terceiro apartado abordou os elementos que encadran a industrialización no momento actual. Entre eles: a
situación de crise a dependencia e inestabilidade do dólar,
a entrada de Esp~.íia no Mercado Común, as imprevisibles
decisións das multinacionais, a nova división internacional
do traballo e as novas tecnoloxías. Revisten especial gravidade en Galicia o nivel de salarios e oferta de man de obra,
o factor competividade, a falta de experiencia en canto a
consolidar canles comerciales, a problemática inherente á
disponibilidade de chan industrial e as deficientes vías de
comunicación.
Como conclusión máis repetida viuse _q ue a Galicia quédanlle por diante anos moi problemáticos e encrucilladas
moi difíciles de superar.
Como estaba previsto a mesa redonda: Situación actual
da 1ndustria en Galicia e novas experiencias tratouse sectorialmente. Novamente o proceso de reconversión e os condicionantes negativos do ingreso na CEE aparecían como d
datos que ensombrecen o futuro panorama económico de
Galicia.
Igualmente, das análises realizadas d~sprendíans~ unha
dura crítica ó autogoberno galego pola sua torpeza, mcapacidade e partidismo, ó goberno central por marxinar ás claras a Galicia ou por non ter en conta toda unha serie de aspectos nos que a nosa economía e desenvolvemento se está
vendo ou se vai ver gravemente perxudicado.
Na mesa redonda: ·un pobo sen voz, tida pola tarde,
houbo comunicacións desde o campo cultural e educativo,
ás institucións, ás asociacións veciñais e cidadáns e á Igrexa.
A tódolos niveis dase unha negación da propia cultura e
da propia lingua e unha negación do propio ser. Non en vano durante moitos anos a cultura foi alienante.
Pero tamén se constatou que non faltan fontes de inspiración para o futuro.
Foi especialmente estimulante a comunicación, feita polo propio alcalde, da experiencia participativa e o servicio
dos intl?reses populares dunha institución como é o Axuntamento de Narón (Ferrol).
O diálogo que cerrou a intensa xornada de traballo foi
unha reafirmación da necesidade de que o pobo galego loite pola autoestima, un compromiso de autoesixencia cultural e linguística arroupando de forma especial as nosas publicacións e a necesidade ineludible e dinamizadora da nosa presencia nas institucións político-sociais.
Santiago, 23 de Marzo de 1985.
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¡PASCUA¡
De norte a sur, que cante a terra toda,
chez'ña como está da luz de vida;
que sexa Xesús Cristo quena envolva,
quen a libre das tebras que a cubrz'an.
Neste d(a, que é dz'a de victorias
celebramos con ánimo gozoso
o triunfo de X esús sobre da marte,
o triunfo do amor máis xeneroso.
Neste dz'a, que é dz'a de victorias,
arroupados con tanto gozo e festa,
xubilosos traemos á memoria
os triunfos todos que encheron esta terra:
Tódalas veces que a xente encadeada,
coas cadeas da ignorancia ou da pobreza,
da opresión ou da mentira, foi librada
e atopou o seu porvir mellar certeza.
¡Que grande este dz'a, meus amigos,
canto nos quere o naso Deus bendito!
O mal é moito, pero foi vencido,
coa forza de X esús irmán querido.
Este dz'a é contrario ós poderosos,
ós que abusan da xente con descaro,
ós que fan o seu poder tan perigoso
que moitos viven en grande desamparo ..
Gracias, Pai, por este dz'a santo,
co que tén de triunfo xa logrado.
Gracias, Pai, por ser a forza tanta
que a novas triunfos quedamos convocados.

Domingo terceiro
despois de Pascoa

APARIOON DE XESUS
Eles tamén contaron o que Hes pasara polo camiño, e
como o recoñeceran ó parti-lo pan.
Estando eies comentando estas cousas, aparecéuselles
Xesús no medio, e díxolles:
- Paz convosco.
Sobresaltados e cheos de medo, coidaban contemplar
un espírito. Pero el díxolles:
- ¿Por que. estarles asustados e a que veñen esas dúbidas? Mirarle para as miñas mans e para os meus pés; son
eu mesmo. Palpádeme e decatádevos de que un espírito
non ten carne nin ósos, como vedes que teño eu.
E, dicindo isto, amostróulle-las mans e mallos pés.
Pero eles, tolos de contento e sen saíren do seu asombro,
non acababan de crer. Xesús preguntoulles:
- ¿Ten des algo que comer?
Déronlle un anaco de peixe asado. El colleuno e comeuno <liante deles. Logo díxolles:
- A isto me refería eu, cando, estando aínda convosco, vos dicía que era preciso que se cuplprise todo o que
está escrito na Lei de Moisés, nos profetas e mais nos Sal·
mos acerca de min.
E abríu os seos entendementos para que comprendesen as Escrituras.
( Lucas 24, 35-45)

A NOSA RESPOSTA
Toda palabra busca unha resposta. A Palabra de Deus tamén. A
resposta que nos pide a Palabra de Deus é a fe. Así o dí San Xoán:
Todo isto foi escrito para que creades.
As narracións dos evanxelios sobre a Resurrección tamén están
escritas con esta intención. Non se narran as aparicións do Resucitado para "contarnos" ou explicarnos cousas maravillosas. Eso non é
o que pretenden os evanxelistas. Quen se quede somente nesas cousas maravillosas pásalle coma a aquel que se· pon a comer as noces
sin escascalas primeiro.

O evanxelio deste domingo está escrito pensando naquelles que
afirmaban que Xesús, mentras viveu neste mundo, non tivera un corpo coma o dos demais mortales. Pois ó pouco tempo da morte e resurrección empezaron a darse comentarios e explicacións da "constitución" física e persoal de Xesús, e houbo para tódolos gustos. Algúns afirmaron que o seu corpo parecía corpo, pero que realmente
non era tal. Os evanxelistas din que Xesús comía, pero a eles o que
de verdade Hes interesa resaltar é que o Xesús que viveu coma un de
tantos mortales, ese mesmo e non outro foi o que resucitou.
Que ben nos viña que o Espírito nos abrira o entendemento para comprender un pouquiño mellor as Escrituras! ¿Facemos algún esforzo para estudiar e comprende-la Palabra de Deus para que a nosa
resposta de fe sexa máis ax~itada co que El quere?
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XAN NAIA e a Asociacion
OS RUEIROS de San P·edro de NOS
E un local ben aproveitado, moderno e impecable a barbería de XAN NAJA. Asomada á carretera nacional VI Madrid-A Coruña. Na parroquia
de San Pedro de NOS. A entrada é un pequeno
lugar de tertulia onde se forxaron non poucos
proxectos importantes na vida local dos últimos
anos, animados por un compacto grupo de veciños que tiveron en Manoe1 Taboada e Xan Naia
as súas cabezas visibles.
Ó entrar, varios diplomas colgados das paredes
nos recordan que non é aquela unha barbería calquera: hai oficio e arte nas mans de Xan Naia e
quizais non lle guste que lle chamemos barbería ó
seu establecemento porque el, no rótulo puxo Peluquería Naia, nome que expresa mellor algún
do artes que nel se elaboran.
· Porque se un dos oficios de Xan Naia é o cuiJ .1110 e embelecemento dos cabelos dos seus
clknt
outro non remunerado é o de falar, que
tan b n e cadra co seu arte, "Barbeiro, mozo ou
11 hach er bon paroleiro". Perdón de novo :
ar ir ou p luqueiro ...
P r hai fala e falas. A de Xan Naia é orgullom n te alega: obre o mesmo mesado en marm 1 da peluquería e xunto o espello no que queir
u n n o client ten que ollarse, un carteliño
d ixa nt nd r unha das paixóns de Xan Naia e
r za: "Pode [alarme galega".
Xan Naia Bello, un home preocupado polo seu pobo

O meu nome é oficialmente Xan, así figura no
D.N .l., no libro de inscripcións de nacementos do
Rexistro civil... Cambiei eu o meu nome, antes
Juan, e non é nada complicado: unha instancia ó
xuez encargado do Rexistro e logo levar partidas
literais ós lugares onde figura inscrito ... "
Gracias, Xan Naia. Polo que vexo na tertulia
da túa peluquería non todo queda en parolar: a
vosa debe ser a palabra máis humana, a palabra
acción. Quizais o constante racheado de vehículos que por <liante da porta do establecemento e
atravesando a parroquia de NOS entran e saen
raudos da cercana Coruña son unha invitación á
acción a facer das palabras motores que poñen
en movimento as cousas, a parroquia... ¿non si
Xan Naia?
"Un grupo entusiasta de veciños fundamos en
decembro de 1976 a Asociación de veciños OS
RUEIROS. Queríamos facer frente e solucionar a
falla de servicios importantes: preescolar na parroquia cami(íos, luz pública ... Pretendíamos tamén animar culturalmente á parroquia e fomentar a cultura de Galicia. Pero o obxectivo máis inmediato era reconstruir a Casa do Pobo, antiga

casa sindical, herdanza da nosa parroquia, que
nos fora arrebatada coa guerra".
. Venlles de casta a esta parroquia de San Pedro
de NOS a organización veciñal; antes da guerra
existían sindicatos labregos que iniciaron no ano
193 5 a construcción da Casa Sindical. Hoxe mesmo nunha parroquia de 1927 habitantes ademáis
da asociación de veciños OR RUEIROS, existen
dous clubes de futbol, o Hércules S.D. (Primeira
Rexional) e At. San Pedro (Segunda Rexional) e
o Club de Chave San Pedro.
¿Como lles foi OS RUEIROS desde que naceu
en 1976?
"A resposta da xente foi moi boa. Chegamos a
ter 530 socios (hoxe 370) e asambleas con asistencia de 400. A asociación foi e é a canle para a
organización das festas parroquiais: (San Pedro e
San Marcos). Organizo u charlas de agricultura,
cursiños de cociña, de corte-confección, de electricidade, de idioma galego; de socorrismo, de natación, pero o noso logro principal ata agora consistíu na construcción da Casa do Pobo,.'.
·....
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Non hai que amilagrarse que a Casa do Pobo,
de Nós, sexa motivo de orgullo para a Asociación
e para a Parroquia: é un magnífico edificio de
dúas plantas inaugurado en decembro de 1979 e ,
ampliado despois, para o que destinaban donativos, cuotas, rifas, cartas sobras das festas, das sonadas festas de San Pedro con presupostos que
sobrepasan o millón de pesetas. Para recaudar
fondos, organizaron ata partidos de fútbol con
colaboración de vellas glorias de Galicia como
Luis Suárez, Xaime Blanco, Pellicer, Manolete,
que se prestaron a xogar un día que pareda diluviar ...
"Hoxe na Casa do Pobo ten cabida a consult2
médica diaria, aforrándolk a moitos veciños un
desplawmento (l,e 6 Km, o servido <lo practicante, unhH aula pre-escolar, unha bibliotecz que espera novo pulso, un salón de Actos endt: ensairn
o grupo de gaita~ "Os Ruritiños", a rondalla, a
gn~.po de baik galego que cht:!gou a sobrepm;ar os
100 participantes, e que seruen hm:e en activo".
E calquera pode contratalos para as festas do
vran, escribindo á Asociación de Veciños Os
Rueiros, Nos, Oleiros, (A Coruña Tlfn 660225. E
ti, Xan. Naia, ¿segues en activo? ¿Non cansaches
de tantos anos presidindo a Asociación de Veciños? E a mesma Asociación ¿non cansou? Noutros sitios parece que pasou algo a fervenza con
que as Asociacións de Veciños botaron a andar
nos si.nos 7 O, que avago~ a súa forza ..

"E certo, pero tamén que agora os concellos
foron asumindo moitas reivindicacións das Asociacións Veciñais, polo menos no noso ... No noso
caso foi moi importante a colaboración do Axuntamento que potenciou o labor das Asociacións.
Nas eleccións do ano 79 as Asociacións de Veciños de Mera, Santa Cruz, Perillo, Nos, lñás, Oleiros, presentamos unha candidatura veciñal e quitamos 12 concellais dos 17 que ten a Corporación. O estilo de gobemo cambiou: fíxose máis
transparente, consultaron as decisións ás Asociaéións que, polo menos na nosa, tiña un funcionamento asambleario. A Asociación Os Rueiros ten ·
agora un ritmo máis tranquilo pero traballa: estamos C 'J proxecto da Praza da Llberdade, un
campo de 5 .000 mts. cadrados entre a igrexa e a
casa do pobo comprado polo Axuntamento, con
pista polideportiva, e que a Asociación de Veciños está axardinando ... E no que a min respecta,
acabo de deixar a presidencia, pero celebro que
haxa relevo e no que toca á colaboración non
penso dimitir".
De novo, gracias, Xan Naia, fainos ben atapar
homes coma ti, galegas orgullosos de selo , amantes do seu idioma, que eren no seu pobo sen mitificalo, capaces de traballar nas organizacións populares, de dimitir dos cargos e non dimitir dos
servicios. E gracias a Os Rueiros e á Parroquia de
San Pedro de Nós, historia viva dun pedazo concreto da nosa terra. 1

.A Asociación "Os Rueiros" cuidou o folklore, pero fixo moito máis que folklore.

Xosé A. Miguélez
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SAÚDE
Proxecto de lei xeral de sanidade
Dereito á saúde (1)

Ante a publicación polo Goberno do Estado
do Anteproxecto d .~ Lei Xeral de Sanidade,
que según se anuncia ven intentar unha nova reordenación de todo o con cernen te ó terreo da
saúde, así como dos medios para o seu mantenemento e a súa promoción, coido que cómpre
facer unha reflexión sobre diste feito capital,
para ver se se cumple ou non esa necesidade
que todos ternos de acadar un mellor nivel de
saúde e facer que o noso pobo teña unha mellor calidade de vida.
1) A saúde, como xa dixemos, non é non ter
enfermidades, senón que é atoparse ben tanto
física coma mental ou socialmente no lugar onde un vive.
2) O dereito á saúde é un dos dereitos humanos fundamentais, recofiecidos polos organi mos internacionais.
· 3) Na Constitución Española, fálase do Dereito á saúde, nestes términos:
a) Recofiécese o dereito á protección da saúd.
b Corresponde ós poderes públicos organizar n tutelaren a saúde pública mediante medid pr v ntivas e as prestaciÓ"S e servicios nec ari s. N ta cuestión a lei em~>lecerá os deeres de todos.
·
r i se
c) O poderes públicos fomentarán a educación sanitaria, a educación física e mailo deporte. Tamén facilitarán a adecuada utilización do vagar.
De todo isto penso que se deduce o . dereito
que ternos tódolos cidadáns á protección inte-

gral da nosa saúde, desde a asistencia en caso
de enfermidade ata o poder dispoñer duns medios de vida dignos.
Parécenos claro que a garantía <leste tipo de
saúde que abrangue a tódolos cidadáns, débese realizar pi;,los poderes públicos, a traveso
dun servicio público e gratuito, e que garantice
a igualdade de acceso ó mesmo para todos,
tanto os que viven no medio rural coma os que
viven nas vilas e cidades, polo que tódalas persoas poidamos participar na introducción na
nosa comunidade de hábitos cada vez máis sanos para ir mellorando o noso nivel de saúde.
Paré cenos tamén ~laro q:;, e a financiación
deste servicio debe ir a conta dos presupostos
do Estado, como dereito fundamental e prestación que debe estar a disposición de toda a
poboación.1
Pauliño.
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LABORA.L

o-

traballo da muller

Hoxe na sociedade industrial e ·urbaña, o papel
do hom~ e da muller está ben diferenciado en dous
ámbetos: o público e o privado.
, .
· , .
O eido público (actividades econo!111cas, polit~
cas culturais e sociais) está reservado os homes, de1xa~do para a muller o ámbeto privado (casa, coidado dos fillos).
·
Esta situación vai cambeando aínda que a muller
segue sendo a responsable das tarefas do privado. s,e
ollamos os traballos realizados polas mulleres atopamonos con datos coma estes: .
.
. o 40 por cento traballa no sector servicios ( comercios, oficinas, hostelería),
. o 27 por centona agricultura,
. recibe salarios máis baixos e ten dificultades para acceder a determinadas categorías,
. unha maioría das mulleres fai traballos d~ ecomía "sumerxida" (traballo ilegal),
. padece falla de promoción, primac.ía de despido escasez de servicios sociais,
: case dous millóns de mulleres españo~as non te
ñen outra alternativa de traballo. que s~r- "empregadas de fogar",
. perto de 50.000 mulleres vense obrigadas a
exercer a prostitución.
Dende os estados séguese perpetuando o papel
que o sistema reserva á muller: estudios de carreiras
non técnicas ou cursiños femininos (corte, peluquería, etc.), sen aparecer para n~da cursiños dirixidos
a ocupacións do sector industrial. ·

MULLERES NO PARO
Son moitas as mulleres traballadoras que non están rexistradas nas cifras do paro. Calcúlase que o
paro feminino acada un 52 por cento do paro total.
Deste o 81 por cento son menores de 30 anos. Pódese falar de que o 72 por cento da poboación feminina está en paro. ·
ALGUNHAS MEDIDAS NECESARIAS
. A adopción de medidas n o campo da educación:
que as técnicas e os coñecimentos e conduct~s sexan iguais e comúns para os nenas e nenas.
. Condicións sociais para que a maternidade non
signifique abandono da actividade laboral. . .
. Eliminación de tódalas conductas soc1a1s baseadas no trato da muller coma o bxecto sexual.
. Potenciar unha vida familia con igualdade de
dereitos dos seus membros.
. A experiencia demóstranos que a libertade e independencia das persoas depende, en parte, dunha
autosuficiencia económica. Por iso é necesario
adoptar medidas cara a informar e valorar o traballo
da muller.
. Control e transformación dos mecanismos polos
que se destrúen os empregos femininos.
. Lista única de parados.
. Dereito ó seguro de desemprego para os rexímenes agrarios e de empregadas do fogar.
. Inscripción nas oficinas de desemprego. •
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O vintesete por cento das mulleres traballa na agricultura.
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1 Encontro Gal ego

de "Casas de f amiliaa"
Celebróuse en Ourense na pasada semán santa o primeiro encontro Galega dos grupos e asociacións que están a
traballar con menos abandonados e inadaptados nas chamadas "casas de familia". Certamente houbo na xuntanza posturas e opinións e mesmo prácticas, realmente distintas, pero consegu íronse acordos moi importantes para reforzar
esa alternativa que todos xuzgaron como a máis válida para
ir liberando ós menores marxinados das súas discriminacións materiais e das súas eivas psicolóxicas.
O movemento de casas de familia de Galicia ocúpase de
acoller, acompañar e educar a nenas e nenas que carecen
dun bon ambente familiar. E faino precisamente proporcionando un ambente moi semellante ó da familia -un par de
educadores e cinco ou seis nenas- mesmo tratando de reaxuntar a grupos de irmáns. Esto, por suposto non é posible
nun centro grande, chámese orfelinato, reformatorio ou
internado.
Pero, ademáis, no grupo pequeno é moito máis doado
facer un seguimento do neno, do seu progreso escolar, do
seu cambio de conducta, e, máis que nada, da "reconstrucción da súa personalidade, que ven mallada por experien cias brutais.''
Como dificultades experimentadas por todos víronse
entre outras as seguintes:
. integración escolar, que está chea de atrancos pola actitude pouco acolledora dunha maioría dos mestres das concentracións que non se queren complica-la vida .con "casos
especiais";
. o control social que hai sobre estes pequenos, unha presión e unha crítica, e unha vixilancia sobre cómo visten, se
comportan, falan, etc ... que lles dificulta unha integración
normal ó seren mirados como bichos raros;

. a falla de planificación educativa nos propios "pisos" e
casas de familia, en parte pola escasa coordenación e expe- riencia que hai ata agora;
. certa falta de profesionalidade nos educadores debida á
gran falta de recursos e á carencia ata hai dous anos dunha
Escola de Educadores especialistas e marxinación;
Colléronse así mesmo unha serie de compromisos. Un
dos máis importantes é o de firmeza d1ante da administración -a Xunta de Galicia neste caso- para que se recoñeza
á "casa de familia" como un servicio público que debe ser
apoiado como cómpre. E non só por ser máis eficaz e pro- .
gresista para o tratamento da marxinación infantil, senón
porque é moito máis barato para .a propia administración,
tal como se .pode demostrar comparando os costes por neno
nun Centro e nunha casa de familia. lsto é importante que o
saiba a xente precisamente agora, cando, 6 coller a Xunta de
Galicia competencias desde primeiros de ano, a poi ítica de
menores volve ser a dos Centros xigantes. E o que é peor,
éon uns criterios de selección de persoal educativo baseados
no amiguismo, tal como se denuncióu nun anterior número
de IRIMIA e, máis recentemente, o diputado Félix Blanco
no Parlamento de Galicia.
Outros compromisos urxentes foron tamén: urxir a Seguridade Social para tódolos nenos abandonados; esixir ós
organismos saídas laborais para estes nenos; sensibilización
da sociedade; coordenación; formación permanente dos
educadores mediante cursiños preparados pola Escala de
Educadores ....
En resume: unha boa noticia e un paso adiante na normalización dos pequenos menos favorecidos.•
Daniel López M.

O OFICIO DO EDUCADOR ESPECIALIZADO PERMANENTE
Non hai moita xente disposta a acoller a tempo completo a menores marxinados ou
difíciles. Non chega a boa vontade porque o traballo é -Qifícil. Pero non ahonda saber
moito de educación ou psicoloxía, pois cómpre unha d~dicaeión e un trato moi especiais.
Será por iso que neste terreo hai certa demanda de man de obra preparada. Será por iso
porque é unha profesión onde non se sabe moi ben onde empeza o traballo e onde o folgar, onde o labora¡ e o familiar.
Se cadra hai algún lector de IRIMIA interesado no asunto. Pode poñerse en contacto co responsable da Coordenadora de Casas de Familia p~ teléfono 982-66 21 05.
Isto, sen que pretendamos encetar unha sección de "mer~ado de traballo", palabra.
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O pasado día 25 de marzo un grupo de militantes da X.O.e. GALEGA e mais do M.E.C.
GA fixemos entrega na oficina de Correos de
Santiago de máis dun cento de tarxetas dirixidas
ó Presidente da Xunta de Galiza co texto: "No
ano internacional da mocidade esiximos solucións ó desemprego."
As tarxetas foron firmadas por organizacións
educativas, partidos obreiros e nacionalistas, organizacións políticas xuvenís, asociacións e persoas que se adheriron ós obxectivos da campaña. Entre outros firmaron agrupacións a distinto
nivel do BNG, PSG-EG, UMG, SGS, ERGA,
ASAMBLEA DE COMUNIDADES CRISTIANS
DE GALICIA, HOAC, Secretariado de COLO"Artefacto" coque paseamos polas rúas de Santiago QUIOS, etc.
e entramos na oficina de Correos
Este acto é un máis na campaña da X.O.C
Europea contra o desemprego. Desde a X.O.e. GALEGA queremos con el denunciar a situación
de marxinación da mocidade traballadora, que está senda sobreexplotada coa excusa da "cr1se".
En sectores como construcción, hostelería, textil, etc. hai moitos mozos e mozas traballando
clandestinamente, sen contrato nen seguro, coa amenaza do paro ante calquera intento de reivindicación para a mellara dos salarios e condicións de traballo.
Cremas que no ano internacional da mocidade as institucións teñen que aportar solucións
concretas ós problemas que a mocidade da clase obreira está a sofrer, e non quedarse nuns actos
roáis ou menos publicitarios e electoralistas. Que bastantes problemas ternos como para que nos
v ifan 'con trapalladas.
X.O.e. GALEGA
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TRABALLO, CANDO?
TREBALL, QUAN?
TRABAJO, CUANDO?
LANA, NO.J Z?
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O valor da f ala
Aconteceu hai un par de anos, cando o San Pedro
era o propio día 29 do mes de San Xoán.
Acudín a unha parroquia de aldea, onde están as miñas raigañas, que ten por padroeiro a San Pedro. Aquel
día é aló festa rachada. Por ocupacións propias do ministerio, non dei chegado para asistir a Misa Maior. Si que o
facía para o xantar.
Ó entrar na casa, a miña nai toda atarefada, (pois tiña
moitos comensais, dándolle os últimos preparativos á
mesa), índicoume que o papá, irmáns e cuñados estaban no
campo da festa tomando o polbo -pulpo-. De contado,
funme reunir con eles.
Estando en animada conversa cos meus cuñados, distingo 6 lonxe o Sr. Cura Párroco da freguesía, e invito ó
meu cuñado, "o navarrico", a vir saudar ó crego e, de paso, preséntollo, por se-lo meu cuñado aínda novo na familia.
Contéstame que si que ven comigo, pero que antes da
misa; a miña irmá entrou canda el na sacristía para lle
presentar ó Sr. Cura.
O Cura estaba a· talar naquel intre con varios parroquianos no noso idioma galego, no que me saudou e
conversou tamén comigo. b tornar para onda o grupo
familiar, dime o meu cuñado, o "navarrico":
- "Oes, Vicente; hai unha cousa que non entendo.
Cando entrei na sancristía a saudar ó crego, estaba a talar con varias persoas en galego, e agora aquí, despois

0o

LUrilc

(Os de fóra decátanse)

Deus tamén entende o galego
da misa, fai o propio. lPor que fai ese "corte" e na misa
fala e taina en castelán? Se a xente que asiste é a que está a talar con el antes e despois da misa, e fanno entre
eles en lingua galega? Non ten sentido ese "corte" que
fai".
Pois é ben certo que "non ten sentido ese corte que
moitos cregos facemos".
Pasou o tempo, o meu cuñado "o navarrico" lanzouse xa a fala-lo galego, mais o crego de San Pedro segue a
"face-lo corte", e celebra-la misa toda ela en castelán.
iHome, non i
Vicente Cerdeiriña (Poio, Pontevedra)

• cartas ó meu sobriño

Querido sobriño:
Non sei se será esta a resposta que esperabas á túa carta. Nela disme que che aconselle "libros de relixión" e eu só
che aconsello un, a Biblia, sobre todo os Evanxelios que son máis doados de entender. Non é que o resto dos libros me
parezan malos, pero cómpre andar con moito olio.
Máis importante cá relixión é a fe e esa non a atopas tanto nos libros coma na vida. Fe e relixión son causas diferentes. Unha persoa pode ser moi relixiosa (ir moito á misa, non perder rosario nin novena), pero non ter fe. Afeé algo
máis fondo cá relixión, máis persoal; eu coido que é coma un saber sincero contigo mesmo que lle dis si a Deus, coas
dúbidas que teñas. Fe e relixión deben ir unidas; para min a relixión é unha especie de manifestación da fe, pero, insístoche, fe ten que habela, se non a relixión non vale para nada, aínda que se mexe auga bendita.
Os libros de relixión pódenche axudar a madurar na túa fe, a medrar nela e a aclarar moitas causas; de tódalas
maneiras os libros non che van amañar tódolos problemas. O perigo dos libros está en que ás veces chegan a confundir
máis ca aclarar. Calquera libro de relixión non é máis ca unha interpretación mellar ou peor da Biblia, ou dunha parte
dela, e así debe ser mirada. Tódalas interpretacións teñen as súas partes boas e as súas partes menos boas; existe o perigo de non ve-1.as partes malas do libro e colocalo a el no lugar da Biblia, no lugar dos Evanxelios. Libros de relixión hai
moitos: algúns tan complicados que nin ti nin eu os entendemos; algúns sinxelos de máis, outros que parecen receitarios coa solución específica para cada doenza; outros tan concretos que tratan puntos que na vida nos afectarán, etc.
Todos escritos con boas intencións e dos que se poden sacar causas boas e causas non tan boq,s, pero para iso cómpre
ter un pouco de experie~cia. Hai que rematar coa falsa idea de que todo o que está escrito con letra de impresa e con
palabras bonitas é certo. O primeiro un séntese algo xuício pero desenvolve xuício, xuício crítico, e remata por saber
escolle-lo bon e rexeita-lo malo, aínda que deba ter presente sempre que quizais se equivoca.
Os cregos tamén se equivocan ás veces; todos somos humanos. A "palabra de Deus" retírese á Escritura, non á
súa predicación. TI escoita atento e enxuícia, cando non esteas seguro preguntas e intenta informarte. Eu creo que ninguén pode (alar de Deus con total seguridade, afirmando que coñece todo, así que vai con ollo.
Só hai un sitio onde non hai erras, a Escritura; iso é fixo pois eremos que foi inspirada por Deus; é a norma suprema: o resto son interpretacións. E desgraciadamente (ou non) ata hai interpretacións das interpretacións. Le con coidado e vai xulgando todo o que leas, ata estas cartas que che mando debes pensar que son interpretacións, cos seus erras e
acertos. TI non permitas nunca que "che coman o coco"; o que teña fame que coma caldo, e se non quere, tres cuneas,
¿non che parece?
Agarimosamente O TEU TIO
P.D.: "E o que vos digo a vós llelo digo a todos: ¡Estade en vela!" (Me. 13,17)
Singala

.

..

..

_R_™-~---1~2~~~~~~~~~~~~ d · MLd~CdminO
1

Xosé Chao Rego

Recompoñe-lo idioma
Como dixémo-la semana pasada, o galega non posúe tempos compostos. Así que, no caso de que alguén estea afeito a
falar castelán, ha ter que ir traducindo. Poñemos aquí algúns
exemplos en castelán coas co. rrespondentes formas verbais
galegas:
"Yo había dicho" (dixera)
que si él hubiera hecho (fi~ese)
lo que yo le he indicado (indiquei) no se hubiera olvidado

(non se esquecería) dél peligro,
ni se hubiera ido (nin iría) de
paseo. ¿Habré hecho bien (faría ben) en haberle advertido
(en lle advertir ou, en advertir
lle) del riesgo que habría de correr (que correría) ya que, habiendo salido (saíndo) de casa,
tuvo ·el accidente y, en cambio,
si se hubiera quedado (se quedase), acaso todo hubiera sido
(sería) de otro modo."
Non sei se che serve de algo

O amor é a nenez,
unha man pousada neutra man, .
toda a enerxía do meu corpo nunha aperta
ou andar ade becida na percura dos teus ellos.
O amor é, cando xa cansa,.
sigo adiante sin ter conta de mín.
É ser un anxo, todo bondade,
darlle a mifia luz a quen me calumnióu.
O amor é pensar en todos,
non esquencer ningún cumpleanos,
esperar que sempre haxa unha frol
na sombrisa humedade dunha eirexa.
É desmostrarche que hai unha esperanza
cando estás aso bailada polos pesos deste mundo,
O amor é s.acar todo da nada,
brillar unha arbre no noso deserto,
é prantar confianza no teu corazón
sin agardar recolleita.
O amor é saber que hai Deus.
Olga

este párrafo tan bárbaro, tan
mal castelán por artificial. Pero
pode ser unha advertencia para
non empregares endexamais
tempos compostos en galega.
Que así sexa.
CONSULTORIO
Rúa do Vilar, 37-.39, 2"
SANT~A '~ .

Houbá festa estes di'as
desde a terra ata os ceas ·
porque Africa non linda
xa cos montes Pirineos.
Mais dun, destapou champán
e brindou coa súa copa
porque España e Portugal
van entrar pronto en .Europa.
Tamén farán festa en Vigo
porque teñen a emoción
de que o Celta ten un pe ·
na primeira división.

O fútbol gal ego vive
un perlado cativo:
ai'nda compre que ascenda
a primeira o Deportivo.
As eleccións en Galicia
xa se están a preparar:
coa Coalición galega
Víctor Moro quer triunfar.
Un pouco anda en desfeita
o Partido comunista
que loitara con gran forza
contra o réxime franquista.
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